
مللن مفللترى كل م زعمهللم علللى لهنه القرآن في قدح هو
 (( إنممما: قالوا ولقد وسلم عليه الله صلى الرسول عند

الممذي  لسممانتعللالى: (( الللله فقللال))  بشممر يعلمممه
))؛ مممبين عربي لسان وهذا أعجمي إليه يلحدون

أصللدق يجعل أن وسلم عليه الله صلى الرسول في قدح
الله, والفتراء على ؟ من على المفتري مقا م في الخلق
وجل عز قال ولهذا غيره على الفتراء من أشد الله على
. )) كذبا الله على افترى ممن أظلم  ومن: ((

مللن تؤخللذ وجللل عز لله المشيئة : إثبات الية فوائد ومن
الللله مشلليئة وهللل. )) يختمم اللممه يشأ  فإن: (( قوله

: الثللاهني ؟ لحكمللة إل شيئا يشاء ل أو الحكمة عن مجردة
اللممه يشمماء أن إل تشمماءون  وماتعالى: (( الله لقول

للله وجللل عللز أهنلله فللبين )) حكيما عليما كان الله إن
كممان الله إن : (( بقللوله ذلللك وأردف التامللة المشلليئة

وتعللالى سللبحاهنه الللله مشيئة أن ليتبين )) حكيما عليما
. لحكمة ولكن عبثا مشيئة مجرد ليست

عليلله الللله صلى النبي : أن الكريمة الية هذه فوائد ومن
: (( فإنمللن شاء, تؤخللذ ما به يفعل لله مربوب وسلم
. هنعم )) قلبك على يختم الله يشأ

الدراك محللل القلللب : أن الكريمللة اليللة هللذه فوائد من
فدل))  قلبك على (( يختم:  لقوله والتصرف والعقل

. القلب على كله التصرف مدار أن على هذا

عقوبللة القلللب علللى الطبع : أن الكريمة الية فوائد ومن
والرادة, القصد على طبعا أو العلم على طبعا كان سواء
الللله صلى النبي دعاء من كان شك, ولهذا بل عقوبة فإهنه



قلوبنمما ثبممت القلمموب مقلممب  اللهموسلللم: ( عليه
صممرف القلمموب مصممرف يمما طاعتك, اللهممم على

مللا على يعتمد أل يجب فالهنسان ) طاعتك إلى قلوبنا
أن عليلله يللزول, بللل ربمللا هللذا فللإن اليقيللن من قلبه في

يشممأ  فإن: (( قللوله من التثبيت, يؤخذ دائما الله يسأل
. )) قلبك على يختم الله

حيللث الكريم القرآن أدلة الكريمة: حسن الية فوائد من
شللاء لللو أهنه هؤلء, وهو زعمه ما على واضح بأمر استدل

الللله علللى وسلللم عليه الله صلى الرسول يفتري أن الله
الباطل الله محا عنده, ثم ما وأهنساه قلبه على لختم كذبا
. بكلماته الحق أحق ثم افتراه الذي

علللى يقر ل تعالى الله : أن الكريمة الية هذه فوائد ومن
تعللالى الللله يقللر أن يمكللن فل الباطللل الله باطل, يمحوا

عظيمللة فائللدة الفائللدة هللذه علللى ويتفللرع باطللل؛ علللى
وهي:

أن هنعلم ولم وسلم عليه الله صلى النبي عهد في فعل ما
هنحكللم فهللل عليلله اطلللع وسلللم عليلله الللله صلللى النللبي

بلله هنحكللم ل عنلله, أو وسللكت عليه اطلع الله لن بجوازه
الول, ؟ علملله وسلم عليه الله صلى النبي أن هنعلم حتى
ينللزل, ولهللذا زال مللا باطل, والوحي على يقر ل الله لن

فللي وقللع بما استدل إذا الله رحمهم العلماء بعض يخطئ
صلى النبي : إن يقولون وسلم عليه الله صلى النبي عهد
فللإن يعلللم لللم أهنلله : هب فنقول يعلم لم وسلم عليه الله
يصح ل : إهنه العلم أهل بعض قال ذلك علم, مثال قد الله
أن يصللح ل منفردا, يعني والمأمو م متنفل الما م يكون أن



المللذهب هللو النافلللة, هللذا يصلي من خلف الفجر يصلي
كللان جبللل بللن معاذ لن مردود قول : هذا لهم قيل عندهنا
ثللم وسلللم عليلله الللله صلى النبي مع العشاء صلة يصلي
النللبي عهللد فللي الصلللة تلك به فيصلي قومه إلى يذهب
لللم لهننللا هللذا فللي حجللة : ل قالوا وسلم؛ عليه الله صلى
عليلله, اطلللع وسلللم عليلله الللله صلللى النللبي أن هنعلللم

كللان عليلله, ولللو الللله اطلللع عليلله يطلع لم فالجواب: إذا
ل مللا يللبيتون الللذين حللال بيللن لللبينه, كمللا الله عند باطل

: فقلللال النلللاس علللن ويكتملللوهنه القلللول ملللن يرضلللى
اللممه مممن يسممتخفون ول الناس من  يستخفون((

.)) القول من يرضى ل ما يبيتون إذ معهم وهو

الله صلى النبي : لعل قالوا الذين هؤلء شبهة دفعنا إذا 
لللم بللاطل كللان ولللو علملله الللله بللأن يعلم لم وسلم عليه

عليلله الللله صلللى النللبي أن : يبعللد هنقللول أهننللا يقره, على
الله صلى الرسول إلى شكي قد ومعاذ به يعلم لم وسلم
مع هنتنزل أن هنريد الصلة, لكن في يطيل بأهنه وسلم عليه

قللد الللله فللإن بلله يعلللم لللم النبي أن وهنقول: هب الخصم
. به علم

الللله يمكلن أن يمكلن ل : أهنلله الكريمللة اليللة فوائللد ومن
, ملن هنأخللذها أيللن مطلقلا, ملن تمكينللا كللافر لحد تعالى
 ؟ يعرف

.)) قلبك على يختم الله يشأ فإن : ((الطالب

يختممم اللممه يشممأ فممإن من: (( هنعم, هنأخذها : أيالشيخ
: التمكيللن الباطل, وقولنا من يمكنك فل )) قلبك على

وجلله علللى للكافر تعالى الله مكن لو ما به خرج المطلق



المشللركين فللإن أحللد غللزوة فللي حصللل يسللتقر, كمللا ل
مللن هللو مستقرا, بللل هزما ليس المسلمين, لكنه هزموا
علللى يتشجعوا حتى للكفار يمكن أن وجل عز الله حكمة
. عليهم المسلمون يقضي ثم المسلمين حرب

إذا وتعللالى سبحاهنه الله : أن الكريمة الية هذه فوائد من
اللممه  ويمحوا: (( لقللوله الحق مكاهنه جعل الباطل محا

. )) الحق ويحق الباطل

لقللوله: لللله الكلمللات الكريمللة: إثبللات اليللة فوائللد ومن
حقيقي بكل م متكلم وتعالى سبحاهنه  والله)) (( بكلماته

شللاء مللن وبين بينه ومحاورة مسموعة وأصوات بحروف
جلرت الصلالح, وعليلله السللف ملذهب خلقله, وهلذا من

الجللور أمللراء مللن المسلللمين أئمة على العظيمة المحنة
والمعتزلللة الجهمية ابتدعت السوء, حيث وعلماء والظلم
الله كلما, فقالوا: إن يخلق وإهنما يتكلم ل الله بأن القول

مخلوق, فيقال كلما, وكلمه يخلق لكن يتكلم ل وجل عز
لهنلله الشللريعة لبطلللت مخلللوق الللله كل م : بللأن قلنللا لللو

والقصللص, والسللتخبار والخللبر والنهللي المللر يسللتوي
بعللض, فهللي عللن بعضللها يمتللاز ل مخلوقللة لهنهللا تستوي
كنقللوش الكتابللة الرعد, وباعتبار كزمجرة الصوت باعتبار

ول خللبر ول هنهللي ول أمللر ل مخلوقة, وحينئذ الجدار, لهنها
وقالوا: إن توفق فلم طائفة شيء, وتلطفت ول استخبار

بنفسه القائم المعنى هو كلمه لكن مخلوق غير الله كل م
مع وما وق, وهلو اللله كل م علن عبلارة فهلو منله س مخل

ضلللل أشللد صللارت حتى الطائفة هذه ضلت كيف فاهنظر
؟ كلمهللم معنللى مخلللوق, مللا الكل م قالوا: إن الذين من

أهنللك للو كملا بنفسله القائم المعنى هو الله يقولون: كل م



: يقولللون قلت, هللم ثم بقول تتكلم أن قدرت هنفسك في
أصلواتا خلللق ثللم هنفسلله فللي الكل م أضلمر تعالى الله إن

الللله كل م ليس المصحف في الذي هذا عليه, فيكون تدل
الللله, هنفللس فللي عمللا ليعللبر الللله خلقلله مخلللوق لكنلله

مخلللوق الللله كل م المصللاحف في الذي يقولون المعتزلة
مخللوق, فأيهملا وهو الله كل م : ليس يقولون والشاعرة

يزعمللون أقللرب, وهللؤلء المعتزلللة ؟ الصواب إلى أقرب
بيللن الجمللع حللاولوا وأهنهللم الشللاعرة أعنللي العقلء أهنهم

والمعقللول, المنقللول أفسدوا ولكنهم والمنقول المعقول
وبحللروف مسللموع بكل م يتكلللم الللله هنقللول: إن فنحللن

أراد إذا أمممره  إنمايشللاء: (( مللا يفعللل متتالية, والللله
. )) فيكون كن له يقول أن شيئا

علللم وبطللون وجللل عللز الللله علللم : عمو م فوائدها ومن
؟ أيللن شلليء, مللن أخفللى إلللى يصل عميق علم الله, أهنه

. )) الصدر بذات عليم  إنه((

أن وهللي المهمللة المسلللكية : الفائللدة فوائللدها ومللن
فللإهنه قلبلله فللي بمللا عليم تعالى الله بأن علم إذا الهنسان

إرادة كللل علللى ويقد م سيئة إرادة كل عن يمسك سوف
حسنة. 

لن قلبلله فللي مللا يصللحح أن العبللد علللى يجللب أهنه ومنها
إذا يعلممم  أفل: (( وتعللالى تبارك الله عليه, قال المدار
 )). الصدور في ما وحصل القبور في ما بعثر

والحكللم الظللاهر علللى الدهنيا في الحكم أن أخي يا واعلم
ليحكللم ظللاهرك تحسللن البللاطن, فهللل علللى الخرة في

باطنللك تحسن أو الظاهر هذا يقتضيه بما الدهنيا في عليك



؟ البللاطن, أيهملا هللذا يقتضلليه بما القيامة يو م لك ليحكم
العيللن وبكاء والسجود الركوع بكثرة تغتر ل الثاهني, ولهذا

كللاهنت القلللب, وإن فللي مللا إلللى اهنظللر بل ذلك أشبه وما
لكللن القلللب صلللح على علمة ذكرتها التي العمال هذه
كللل قبللل القلللب بإصلللح القلللب, عليللك في اليمان ثبت

فلي ورسلوله, اغلرس الله محبة قلبك في شيء, اغرس
: (( تعللالى قال كما عليك ثقلت وإن الشريعة محبة قلبك
بب تت كم كك ككمم يي بل كل بع بتمما تق يل بو ا كهمم هه بو ير يم ككمم ككمم بسممى بل بع ين بو بأ

كهوا بر يك ئئا بت يي بو بش كه هر بو يي يم بخ كك بسى بل بع ين بو ببوا بأ تح ئئا كت يي بش
بو كهمم رر بو يم بشمم ككمم كه بل للمم كم بوال بلمم يع يم بي كتمم ين بأ بن ل بو كمممو بل يع )) بت

تكللره المؤمنين, ل محبة قلبك في ] اغرس216[البقرة:
فللاكره المللؤمن إليللك أسللاء إليه, إن أساء وإن مؤمن أي

قلبللك فللي تكرهلله, اغللرس فل شخصلليا هللو أمللا إسللاءته
جرا, المهللم كافر, وهلم لكل والعداوة مسلم لكل الولية

الحسللاب مللدار عليلله الذي هو لهنه قلبك بصلح تعتني أن
لقادر رجعه على  إنه: (( تعالى الله القيامة, قال يو م
أصلللح السرائر, اللهم أي: تختبر )) السرائر تبلى يوم

. العالمين رب يا وبواطننا ظواهرهنا

وأهنهللا القلللوب علللى المدار : أن الكريمة الية فوائد ومن
اللله العقلل, قلال وبهلا الصدور في الصدور, القلوب في

لهممم فتكممون الرض فمي يسميروا  أفلمممتعالى: ((
البصممار تعمممى ل فإنهمما )) (( بها يعقلون قلوب
وعلللى )) الصممدور فممي التي القلوب تعمى ولكن

اليللة لن القلب في العقل بأن هنؤمن أن علينا فيجب هذا
العقللل بعضللهم: إن قول ظاهرة, وأما أو صريحة هذا في
وجللل, عز الخالق العالم بقول مقابل فضعيف الدماغ في



الهنسللان, تصللرف اختل اختل إذا أهنه شك ل الدماغ ولكن
رحملله أحمللد الما م قال شك بل القلب في العقل وأصل
؛" بالممدماغ اتصممال ولممه القلممب في " العقلالله: 

أحللد أن الللله رحملله الرحمللن عبللد شلليخنا عللن وهنللروي
النللاس بيللن اختلف حين على بالقتل عليه حكم المعتزلة

: إذا لهللم فقللال القلللب في أ م الدماغ في أهو العقل في
قلللبي فللي العقللل كللان إن ثللم رأسللي فللأبينوا قتلتمللوهني

راح الللدماغ فللي كللان : أصللبعي, وإن قال أو يدي حركت
لهم قال الذي العضو حرك قتلوه فلما الدماغ, ففعلوا مع

ثبتلت إن حسلي دليلل لهلم, وهلذا قلال الذي الوجه على
حللرك القلب, لهنلله في العقل أن على حسي دليل القصة
لهللم, وهللذا ذكر الذي الوجه على يده أو أصبع  إما عضوه

رأسلله, بللان أن بعللد قلبلله فللي استحضللر أهنلله علللى يللدل
وعلدهم, فلإن كملا وأداه به وعدهم ما قلبه في استحضر

فعنللدهنا تثبللت لللم وإن حسللي دليل فهي القصة هذه ثبتت
الللدليل ؟ جماعللة يللا السمعي الدليل هو سمعي, ما دليل

 . والسنة الكتاب في ثبت الذي هو العلماء عند السمعي

.وتعالى تبارك الله قال ثم

بو : القللارئ كه بو تذي ((  للمم كل ا ببمم يق بة بي ببمم يو لت ين ال ته بعمم تد ببمما تع
كفمموا يع بي تن بو تت بعمم بئا يي لسمم كم ال بلمم يع بي بن بممما بو كلممو بع يف * بت

كب تجي بت يسممم بي بن بو تذي للممم كنممموا ا بم كلممموا آ تم بع تت بو بحا تل لصممما ال
يم كه كد تزي بي ين بو ته تم تل يض بن بف كرو تف بكا يل يم بوا كه هب بل بذا هد بع تدي بش

].26-25)[الشورى:)

عبمماده عممن التوبممة يقبممل الممذي (( وهممو: الشلليخ
) قللال:) تفعلممون ممما ويعلم السيئات عن ويعفوا



يقبللل وجللل عللز  الللله)) التوبممة يقبل الذي (( وهو
عللز الللله قللال كمللا التائبين توبة ويحب التائبين, بل توبة

ويحممممب التمممموابين يجممممب اللممممه (( إن:  وجللللل
من الرجوع هي التوبة ؟ التوبة هي ) فما) المتطهرين

بللأن وجزئية, كلية كلية الله, وتقع طاعة إلى الله معصية
كليللة فإهنها الكافر توبة ومنها ذهنب كل من الهنسان يتوب
جللل قال كما ذهنبه من سلف ما كل بها تعالى الله يمحوا
لهممم يغفممر ينتهمموا إن كفروا للذين (( قل:  وعل
أسللتغفرك إهنللي المسلم: اللهللم ) ويقول) سلف قد ما
الخاصة: كلية. التوبة إليك, هذه وأتوب الذهنوب جميع من
لكنه الربا أكل من تاب كإهنسان معين ذهنب من يتوب أن

خاصللة توبللة بالله, فهذه والعياذ الخمر شرب على مصر
عليهللا الكل م الله شاء إن شاملة, وسيأتي هي جزئية, ما

خمسة:  شروط للتوبة قريبا؛

. لله : الخل ص الول

. فعل ما على : الند م والثاهني

. عنه : القلع والثالث

. يعود أل على : العز م والرابع

تكللون البواب, وأن غلق قبل التوبة تكون والخامس: أن
المكان. زمن في التوبة

الله خوف التوبة على الحامل يكون بأن طيب, الخل ص
جاه ول دهنيا بذلك يقصد إليه, بأل التقرب ورجاء وجل عز
الوصول إل يريد وجل, ل عز الله مخلوقات من شيئا ول

كمللا كرامتلله, والخل ص ودار وجللل عللز الللله رضللا إلللى



عمل.  كل في شرط فيكم الله بارك تعلمون

يشللعر بحيللث الللذهنب مللن مضللى مللا علللى الثاهني: الند م
الللذهنب, هللذا منلله وقللع كيللف والتأسللف بالحزن الهنسان
ان بفعلل يحصلل النفلس فلي اهنفعلال هلو والنلد م الهنس

يكللون الذي التوبة في الند م في كلمنا فعله, لكن وبغير
ول الللذهنب منلله وقع أن ويتأسف يتحسر أن بمعنى بفعله
يذهنب.  لم من كحال حاله يكون

بمحللر م معصللية كللان فللإن الللذهنب عللن الثللالث: القلع
هللذا فليفعله, وعلى واجب في إفراطا كان فليجتبه, وإن

تحصل فرصة يدع ل ولكنه الغيبة من تائب أهنه زعم فمن
لللم  لهنلله... ؟ تللائب إهنلله هنقول فهل اغتاب إل الغيبة فيها

تللائب إهنه وقال وأهنكره شخص مال جحد من يقلع, كذلك
توبته, ومللن تقبل فل وإل صاحبه إلى المال يرد أن فلبد

يقلع أن فلبد غيبته في يكره بما ذكره أي شخصا اغتاب
ويقللول: إليلله الغيبللة, يللذهب صللاحب ويتحلللل ذلللك عللن

منلله, لبللد تبللت قللد قول فيك قلت فقد حللني سامحني
أن أخشللى أسللتحله إليلله ذهبللت قللال: إن هذا, فللإن من

وإن العللداوة, فللالجواب فتقلع قللت مما أكبر المر يظن
ذلللك علللى يللترتب وكللوهنه ذمتللك أبللرئ كذلك: أهنللت كان

أن فللرض لللو إليللك, هنعللم ليللس ذلللك أشللبه ما أو عداوة
تنللد م, وتقلللع أن يكفللي فهنا إياه بغيبتك يعلم لم صحابك

اللذي المجللس فلي المسلتقبل, وتلذكره فلي غيبته عن
حميدة.  صفات من له بما فيه اغتبته

لللن أهنلله قلبلله فللي يقللع يعود, بللأن أل على الرابع: العز م
لللو فيمللا مللتردد لكنلله تاب كان المعصية, فإن لهذه يعود



غيللر فالتوبللة ؟ ل أ م أيفعلهللا المعصللية هللذه للله تيسرت
يعنللي ؟ عللاد يعللود, فللإن أل علللى يعز م أن صحيحة, لبد

؟ التوبللة تبطللل هللل ذلللك بعللد عللاد ثللم يعللود أل عللز م
أن عليلله لكللن صللحيحة الولللى تبطل, التوبة الجواب: ل

العبللارة: العللز م كللاهنت الثللاهني, ولهللذا للذهنب التوبة يجدد
يعللود, وبينهمللا أل بشللرط العبللارة يعود, وليست أل على
ثم يعود أل وعز م يعود أل على قلنا: العز م  إذا... ؟ فرق
التوبللة يجللدد أن عليلله صحيحة, لكللن الولى فالتوبة عاد

يقتضللي فهللذا يعود أل قلنا: بشرط إذا الثاهني, أما للذهنب
كذلك.  وليس التوبة لبطلت عاد لو أهنه

زمللن في التوبة تكون أن أعظمه الخامس: ومع الشرط
عللا م الوان وفللوات تنفللع لللم الوان فللات المكان, فإن

مغربهللا, والخللا ص مللن الشللمس طلللوع وخللا ص, العللا م
وتعللالى تبللارك الله قول فدليله الول الموت, أما حضور

بم:  يو بي تتي ((  يأ كض بيمم يعمم تت بب بيمما بك آ يبمم كع ل بر بفمم ئسمما بين يف بن
بها كن بما يم تإي ين بل كك يت بت بنمم بم ين آ كل تممم يبمم يو بق يت بأ بب بسمم تفمي بك
بها تن بما ئرا تإي يي الللله صلللى النللبي ] فسر158) [الهنعا م:) بخ

مغربها, من تطلع الشمس بأهنها اليات بعض وسلم عليه
تنقطممع ( ل:  وسلللم عليلله الللله صلللى النللبي وقللال

التوبممة تنقطممع التوبممة, ول تنقطع حتى الهجرة
فهللو الخللا ص  أما) مغربها من الشمس تخرج حتى

لقول التوبة تقبل لم الموت حضر إذا الجل, فإهنه حضور
تت:  تعللالى الللله بسمم يي بل بو كة ((  ببمم يو لت بن ال تذي للمم بن تل كلممو بم يع بي

تت بئا يي لس لتى ال بذا بح بر تإ بض كم بح كه بد بح كت بأ يو بم يل بل ا ينممي بقا تإ
كت يبمم بن كت بن بول ال تذي للمم بن ا كتممو كمو يم بي كهمم هر بو لفمما )) كك

أحدهم حضر إذا (( حتى:  قوله ] الشاهد18[النساء:



يسللتلز م الشللرط ) وهذا) الن تبت إني قال الموت
ل أهنلله ذلللك تأخير, وجه بدون الفور على التوبة تكون أن

أو فراشلله علللى بغتة يموت الموت, فقد يأتيه متى يعلم
أن يتللبين راكلع, وحينئللذ أو سلاجد وهلو أو كرسلليه عللى
العبللد, اسللتدرك أيهللا الفور, فاستدرك على واجبة التوبة
وبيللن بينللك أو الللله وبيللن بينللك أمللر فللي كان إن هنفسك
الموت.  يأتي متى تدري ل لهنك الخلق

:  هنعدها خمسة التوبة قبول شروط الخلصة

. وجل عز لله : الخل ص أول

. الذهنب على : الند م ثاهنيا

. الحال في : القلع ثالثا

. يعود أل على : العز م رابعا

الللله المكللان, هنسللأل زمن في التوبة تكون : أن خامسا
التوبة.   ولكم لنا

التوبممة يقبممل الممذي (( وهووتعالى:  تبارك الله قال
معنللى  فصللرف" " منهمالمؤلف:  ) قال) عباده عن
أن مللن سللبق مللا علللى مبنللي من, وهللذا معنى إلى عن

بعض, ولكن عن بعضها ينوب أي تتناوب المعاهني حروف
عللن التوبللة يقبللل أولى, ويكون ظاهره على اللفظ إبقاء

عباده عن التوبة عنهم, فيقبل معنى: يعفوا مضمنا عباده
ويكللون بابهللا علللى عللن عنهللم, وهنجعللل ويعفو يقبلها أي

لمللا  كالتوكيللد)) السمميئات عممن (( ويعفمموا:  قللوله
سبق. 



السيئات عن ويعفوا عباده عن التوبة " (( يقبل
الثر : عفا قولهم من مأخوذ  والعفو" عنها )) المتاب

بالللذهنوب, العقوبلة عللن التجللاوز الريللاح, وهللو أخفتلله إذا
فعللله الهنسللان يسللوء ما كل وهي سيئة والسيئات: جمع

علللى لهللا تفسلليري ل هنللا بالسلليئات وقوعه, والمراد أو
مللا الشرع, فكللل مخالفة هنا بها والمراد ل اللفظ حسب
فعللل أو واجللب بترك كان سواء سيئة فهو الشرع خالف

محر م. 

" والتمماء )) يقول: " باليمماء تفعلون ما (( ويعلم
فهللي يفعلللون ما قراءة على يفعلون, أما وما تفعلون ما

 أي)) يفعلون ما (( ويعلم السابقة للضمائر مطابقة
بللاب مللن فهللي التللاء قللراءة علللى العباد, وأمللا يفعله ما

اللتفللات الخطللاب, وأسلللوب إلللى الغيبللة عللن اللتفات
سيلقى ما على المخاطب تنبيه به ويقصد بلغي أسلوب

فللإن واحللده وتيللرة علللى كللان إذا الكل م لن إليه, وذلك
وقللف اختلف عنه, وإذا يغفل وربما معه ينسجم الهنسان

اللتفللات صللار اهنتبلله ؟ كللذلك المللر صار الهنسان, لماذا
مللن  التفللات)) تفعلممون ممما (( ويعلمقللراءة:  علللى
البلغللة, فللي معللروف فن الخطاب, اللتفات إلى الغيبة

: تعللالى الله قول إلى المخاطب, اهنظر تنبيه فوائده من
يد بق بل بو بذ ((  بخم كه بأ للم بق ال بثما تنمي تمي بل بب تئي برا يس بنما تإ يث بع بب بو

كم كه ين يي تم بنمم يث بر ا بشمم ] مقتضللى12) [المائللدة:) نقيبمما بع
(( وبعثنا:  قللال منهللم, لكللن : وبعث يقول أن السياق
تنللبيه لجللل التكلللم إلللى الغيبللة مللن  فاهنتقللل)) منهم

بمللا  علملله)) تفعلممون ما (( ويعلم:  قال المخاطب
الباطنللة, والشللياء الظللاهرة بالشياء العلم يشمل هنعمل



عللز ويعلملله النللاس يعلملله ظاهرا ذهنبا الهنسان يذهنب قد
النللاس يعلمه ل خفيا يكون الناس, وقد رب وجل, يعلمه

. وتعالى, هنعم تبارك الله يعلمه ولكن

بعللض عللن كللذا التوبللة تفسللير فللي ورد : إذا السللائل
أو الشللروط أهم ذكر باب من هو هل والتابعين الصحابة

؟ أعظمها بذكر هو

بعللض علللى القتصللار بللاب مللن أهنلله إمللا : هللو الشلليخ
لللم الرجللل أن يعرفللون أحدا يخاطبون أهنهم أو الشروط

فركللزوا مكللترث ول مهتللم غير واسع بوجه أتى قد يند م
غيره.   دون الشرط هذا على

...:  السائل

علللى يعنللي: يربللط يختللم أهنلله زعللم : خطللأ, لهنلله الشيخ
يختم تأتي السياق, ولم مع يتناسب ل ثناء قلبك, والربط

الللله قللال كمللا يطبللع بمعنى يختم تأتي يربط, بل بمعنى
(( بل:  ) وقال)  قلوبهم على الله (( ختم:  تعالى
يجللوز, لن هنعللم  أي... ) هنعللم) قلمموبهم علممى طبممع
واسللع, بالنسللبة الفعللال الكل م, ووصللف بمعنللى التعبير
السماء, كل جنس من هو ما واسع وجل عز الله لفعال

به, هنعم.   يتعبد فهو لله ينسب أن يصح ما

حكايللة وبين الله كل م عن عبارة بين الفرق : ما السائل
؟ الله كل م عن

: يقولللون الشللاعرة بين, لكللن فرق هناك : ليس الشيخ
أن معنللاه حكايللة, فالعبللارة : إهنه يقولون والكلبية عبارة

هنفسلله, والحكايللة فللي عمللا ليعللبر الصوت هذا خلق الله



كللل تجد وتكلم جبال بين الهنسان كان الصدى, إذا تشبه
حللال كللل الللله, وعلللى صللوت صوت, تحكللي لها الجبال

أعلم.   سيئة. والله كلها الباطلة العبارات

هللو  مللا... ؟ منقطعة أو متصلة هنا أ م في : طيبالشيخ
أو, بمعنللى  يعنللي... ؟ والمنقطعللة المتصلللة بيللن الفرق
متقللابلين, شلليئين ذكللر من فيها لبد أهنه آخر شيء ولبد

إبطللال, تقتضللي ول بللل بمعنللى التي فهي المنقطعة أما
متماثلين, طيب. شيئين بين الجمع تقتضي ل يعني

عممن التوبة يقبل الذي (( وهو:  تعالى : قولهالشيخ
: خمسلة ؟ إجملال التوبلة شللروط عللن هنسأل))  عباده

 ... الند م تعالى, والثاهني لله الخل ص

ثم مال شخص من سرق رجل توبة في تقول : ماالشيخ
هو ؟ رجوعه من وأيس به يعلم ولم منه المسروق غاب
عنلله يعلم ل  الن... الله عقاب من وخاف لله وتاب هند م

إل تللوبته تتللم ل معناه  يعني... اختياره بغير شرط اختل
بلله, تمللا م فتصللدق ملكلله عللن المسللروق هللذا أخرج إذا

طيب.  

عنلله به يتصدق كيف كافر منه المسروق كان : إذاالشيخ
 ؟ الصدقة تنفعه ل وهو

التللبرأ هنيتلله ولكللن للكللافر تكللون ل التصدق : هنيةالطالب
المال. هذا من

؟ هذا يتبع الذي ما يخالف : ماالشيخ

هذا كافر, لكن أو مسلم سواء شرط هذا : معلو مالشيخ
المال بيت المال, لن بيت في يجعل لكم, هذا أذكره لم



صاحبه, طيب.   مجهول مال لكل بيت

التوبممة يقبممل الممذي  (( وهو: وجللل عز الله قال ثم
) .) السيئات عن ويعفوا عباده عن

بعبللاده تعللالى الللله الكريمللة: رحمللة الية هذه فوائد من
(( وهمموتعللالى:  قوله في وجهه التوبة على حثهم حيث
مجرد ليس هذا ) فإن) عباده عن التوبة يقبل الذي

هنتللوب أن وجللل الللله مللن حللث هو بل يقبل الله أن خبر
ذلللك العالمين, هنظيللر رب يا للتوبة وفقنا الله, اللهم إلى
حللث هذا درهم, معنى مائة أعطيته زارهني أقول: من أن

علللى يقبللل سللوف إهنسللان الزيللارة, كللل علللى النللاس
)) عبمماده عممن التوبممة يقبل الذي (( وهوالزيارة: 

. وجل عز الله إلى التوبة على شك بل للناس حث

حيث وجل عز الرب كر م الكريمة: بيان الية فوائد ومن
الللله قول الذهنب, واقرأ كان مهما عباده عن التوبة يقبل

يلوتعالى:  تبارك كق بي بيا ((  تد ببا بن تع تذي لل كفوا ا بر يس بلى بأ بع
يم ته تس كف ين كطوا ل بأ بن يق ين بت تة تم بم يح ته بر لل لن ال به تإ لل كر ال تفمم يغ بي
بب كنو بذ ئعا ال تمي كه بج لن بو تإ كر كه كفو بغ يل كم ا تحيمم لر ) [الزمللر:) ال

مقبولللة, ؟ مقبولللة غيللر أو مقبولة الكفر من ] التوبة53
أو الللله سب من حتى عظم مهما قبله ما يهد م والسل م

الللله قال الدلة, وقد لعمو م توبته تقبل أسلم ثم رسوله
عللن ) يعني) ينتهوا إن كفروا للذين (( قل:  تعالى

عظمت  وإن...) ) سلف قد ما لهم (( يغفر كفرهم
يفيللد موصللول اسللم  ومللا)) سمملف قد (( ما:  لقوله

مؤمن رجل ألف الكافر الرجل هذا قتل لو العمو م, حتى
وقللد الكفللار أسلللم إذا عليلله, ولللذلك الللله تاب أسلم ثم



أمللوال يضللمنون هل الحرب في المسلمين أموال أتلفوا
السللل م المسلللمين, لن أموال يضمنون ل ؟ المسلمين

. قبله ما يهد م

تبللارك الله لطف إلى : الشارة الكريمة الية فوائد ومن
أعلللم والللله  كللأهنه)) عباده (( عن:  قال حيث وتعالى

. والتوبة والعفو بالرفق عاملهم له عبيدا كاهنوا لما

عفللا العبد على تاب إذا الله أن الكريمة الية فوائد ومن
عممن (( ويعفمموالقللوله:  عظمللت مهمللا سلليئاته عللن

). ) السيئات

سبحاهنه الله علم عمو م : إثبات الكريمة الية فوائد ومن
ممما (( ويعلمممتعللالى:  لقللوله هنفعللل مللا لكللل وتعللالى

). ) تفعلون

ذلك: وجه المخالفة من التحذير الفائدة هذه على يتفرع
تفعلللوا أن ) يعنللي: فاحللذروا) تفعلممون ممما (( ويعلم

بكم.  عالم فإهنه يغضبه شيئا


